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8.12.2010 A7-0339/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti 

2010/2202(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 61a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 61a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že spoločnosti so sídlom v EÚ 
budú mať povolenie vyrábať a predávať 
thiopental sodný len na lekárske účely 
a že na získanie každého povolenia na 
výrobu tohto lieku bude nutné splniť 
požiadavky na označenie tak, aby sa na 
obale uvádzalo, že v súlade s národnými 
a európskymi právnymi predpismi 
zakazujúcimi trest smrti, mučenie alebo 
akékoľvek iné kruté a neľudské alebo 
ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie 
sa tento výrobok nesmie využívať na 
podávanie smrtiacich injekcií; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Marietje Schaake, Sarah Ludford 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti 

2010/2202(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 66a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 66a. vzhľadom na to, že v roku 2009 došlo 
na celom svete k početným porušeniam 
ľudských práv lesbičiek, gayov, 
bisexuálov a transrodových osôb, víta 
skutočnosť, že pracovná skupina Rady 
Európskej únie pre ľudské práva prijala 
súbor nástrojov na podporu a ochranu 
uplatňovania všetkých ľudských práv zo 
strany lesbičiek, gayov, bisexuálov a 
transrodových osôb; vyzýva delegácie EÚ 
a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, 
aby plne vykonávali usmernenia 
obsiahnuté v súbore nástrojov; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Niccolò Rinaldi 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti 

2010/2202(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 112a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 112a. naliehavo žiada Komisiu, aby 
potrebnými iniciatívami a finančnými 
záväzkami napokon bezodkladne 
nadviazala na správu o ľudských právach 
z roku 2007, v ktorej Parlament uviedol. 
že považuje „nenásilie za najvhodnejší 
prostriedok, ktorým sa zabezpečí, že sa 
budú využívať, zachovávať, presadzovať 
a dodržiavať základné ľudské práva“ 
s vierou, že „jeho podpora by mala 
predstavovať prioritný cieľ v politike EÚ 
pre ľudské práva a demokraciu“; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Marietje Schaake 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti 

2010/2202(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 139a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 139a. naliehavo žiada Komisiu, aby 
vypracovala zoznam jednotlivcov 
zodpovedných za porušovanie ľudských 
práv, napríklad za mučenie, cenzúru, 
znásilňovanie a popravy, ku ktorým došlo 
v Iráne, a to najmä po voľbách v roku 
2009, a aby týmto osobám uložila postihy 
vo forme zmrazenia majetku a zákazu 
cestovania; 

Or. en 

 

 


